Kiemelt támogatásra
számíthatnak a hazai
nemzetiségek
Jelentősen bővültek a nemzetiségek támogatására fordított
források az elmúlt időszakban, és a kormány a jövőben sem
kíván ﬁlléreskedni – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottsága előtt május 15-én, Budapesten.
A miniszteri posztra jelölt politikus kinevezése előtti meghallgatásán úgy fogalmazott: minden nemzet egyszeri és
megismételhetetlen érték, olyan sajátos értékgazdagság, amit
az adott nemzet, nemzetrész adhat csak, s ez különösen igaz
a nemzetiségek tekintetében. Kiemelte: arra a törekszik, hogy
ezeket az értékeket megvédjék. Azoknak a nemzetiségeknek
az esetében, amelyeknek van anyaországuk, létezik egyfajta
küldetés is, amely arra irányul, hogy betöltsék a híd szerepét
az adott állam és Magyarország között – mondta. Ha ugyanakkor nézeteltérés, vita van az adott országgal, abból semmilyen hátránya nem lehet az adott nemzetiségnek nálunk
– jelentette ki Semjén Zsolt, aki külön megköszönte a vegyes
bizottságokban való munkát, amelyet a nemzetiségek részéről példaértékűnek nevezett. Szólt a nemzetiségi törvényről
is, amely szerinte kiállja az idők próbáját, s történelmi tett
volt a keresztülvitele. Jelezte: ha olyan szempontok merülnek
fel, amely a nemzetiségeknek fontos, érdemi és szükséges a
változtatás, és a bizottság helyesnek látja, akkor nyitottak a
módosításra. Hangsúlyozta, nagy híve az intézmények átvételének, egyházi és nemzetiségi vonatkozásban is. Ezen intézményeknél mindig van egyfajta plusz, ami gazdagabbá
teszi őket – mondta. Soltész Miklós, aki a területet a jövőben is
államtitkárként felügyeli, azt mondta: az eredmények a közös
munkának köszönhetők. Hatalmas lépést tettek, sokkal magasabb szintre kerültek az anyagi támogatások, a lehetőségek
bővültek, az anyaországok felé is. A szószólók egyhangúan
támogatták Semjén Zsolt kinevezését, a miniszterelnök-helyettes a nemzetpolitikáért, az egyházügyekért és a nemzetiségekért lesz
felelős.
(MTI)
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